
Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2015 

Prioritou naší činnosti je zvyšování kvality služeb, standardizace procesů zpřístupňování informací pro 

široké spektrum uživatelů s orientací na zahraniční spolupráci. 

Činnosti v Klubu lékařských knihoven jsou zaměřeny především na prohlubování dovedností 

knihovníků, kteří působí v oblasti služeb. Klub se spolupodílí na přípravě a organizování e-

learningových kurzů, podporou elektronického učení zvyšuje vzájemnou odbornou informovanost. 

Výsledky průzkumových aktivit, na kterých se Klub podílí, s cílem sledovat a analyzovat uživatelské 

potřeby, jsou určujícími hybateli pro zvyšování uživatelské spokojenosti a pro rozšiřování povědomí 

profesní etiky -http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm 

Členská základna 

Ke dni 31. 12. 2015 bylo registrováno 29 členů KLK ze všech regionů ČR. 

Činnost klubu  

 V termínu 27. 4. - 7. 6. 2015 proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2), KLK SKIP a RUK UK e-

learningový kurs „Vyhledávání vědeckých informací ve specializovaných databázích se 

zaměřením na zdroje pro EBM v prostředí NLK”, kterého se účastnilo 36 studentů. 

 Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní knihovníci v celkovém 

počtu 29, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků dne 6. 10. 2015 v čítárně Národní 

lékařské knihovny v Praze. Na setkání s tématem „Profesionalita a komunikační styl 

knihovníků”, uskutečněném ve spolupráci se SKIP pro lékařské knihovníky i jiné zájemce, 

jsme se společně zaměřili na téma smyslu a významu knihovny pro vzdělávání. Připravené 

přednášky lektorů i sdělení „terénních“ pracovníků o zkušenostech konzultační práce 

s uživatelem přinesly možnost sebereflexe. Koučka Mgr. Hofmannová vedla výcvik Jak 

zaujmout, motivovat, inspirovat, zbavit se trémy, naslouchat a sdělovat informace. Formát 

setkání anoncovaný jako zážitkový workshop se setkal s dobrou odezvou. Seminář byl 

financován z Programu MK ČR Knihovna 21. století. 

Výbor Klubu se sešel 18. 6. 2015 ve Zlíně,  6. 10. 2015 a 8. 12. 2015 v Praze 

Na programech setkání výboru byla diskutována otázka kvality zdravotnických informací pro laiky. 

Členové Klubu se od roku 2014 intenzivněji podílejí na poradenství v rozšiřujících se aktivitách z 

oblasti „Informací o zdraví a nemoci pro občana„ v NLK. Databázi odborných článků BMČ, která 

zahrnuje kategorií informací určených odborníkem pro laiky lze považovat za výchozí kvalitní zdroj. 

Trvalé téma pro rok 2016: Formulovat možnosti metodické podpory NLK v oblasti doporučení 

kvalitních informačních zdrojů pro posilování zdravotní gramotnosti občanů prostřednictvím 

veřejných knihoven. 

O činnosti KLK v roce 2015 byli informováni členové Konzultační skupiny Reglek, na pracovních 

jednáních 18. 6. 2015 ve Zlíně a 8. 12. 2015 v Praze. 

Informace a diskusní prostor 

Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na: http://www.nlk.cz/informace-o-

nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna. 
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